
Van: Robbert Huijskens robberthuijskens@gmail.com
Onderwerp: spoed bericht aan Hoofdofficier mr. Diederik Greive, Politiechef Gery Veldhuis en het Ministerie van V&J

Datum: 11 augustus 2022 om 23:57
Aan: noord-nederland@om.nl, minister@minjenv.nl, minister@minjnv.nl

Geachte hoofdofficier  mr. Diederik Greive & Politiechef Gery Veldhuis en Minister van V&J,
(helaas is de politie dusdanig afgeschermd dat je hen niet simpel kunt berichten (dan 
alleen via TikTok en dergelijke)

Als er één ding is waarvan ik weet hoe belangrijk dat juridisch is, is het de handtekening,
zeker ook de handtekening onder een serieuze aangifte waaronder het in een verzameling 
gaat om; bedrog, lichamelijke integriteit, recht op menselijke integriteit, marteling, recht op 
vrijheid en veiligheid, recht op gezond wonen, criminele organisatie.

Deze misdrijven worden al 55 jaar doelbewust gepleegd middels de Wettelijke Weging van 
de dB(A) geluidsweging als dé Wettelijke standaard voor geluidsoverlast, deze inmiddels 
goeddeels wereldwijde normering is een misdrijf tegen de menselijkheid ten bate van de 
verrijking van de grootaandeelhouders van de grootindustrie die ook nog eens ten koste 
van het klimaat gaat.

Vandaag, 11 augustus 2022, zijn wij gebeld door de politie dat onze afspraak aangifte te 
doen op dinsdag 16 augustus 2022, 09:00 uur naar mening van de politie Assen (ene 
‘Jannie') wel telefonisch afgedaan kan worden. 
Wij gaan hier niet mee akkoord omdat het hierdoor binnen Justitie Nederland nu alwéér 
juridisch stinkt.

Wij willen een formele aangifte doen, hebben alles uitgewerkt met onderbouwing en willen 
dat juridisch ordentelijk aanbrengen.
Ons doel is dat het Openbaar Ministerie een en ander gaan beoordelen en met een 
schriftelijke visie komt over 'hoe verder’.

Deze aangifte kan en gaat niet even ‘telefonisch’ op basis van wat een politie medewerker 
vastlegt en niet doorgrond kan typen, dat dan weer even telefonisch ‘terugluisteren' en 
een ‘ja’ geven, deze aangifte is te zwaar voor telefonisch flut werk en wij hebben de 
aangifte zelf al helemaal in gereedheid gebracht.
Wij laten ons niet manipuleren.

De aangifte beslaat 61 pagina’s in PDF formaat en ruim 171 pagina’s onderbouwing en méér 
bewijzen, totaal 3,4 GB omdat het een criminele organisatie betreft
waartegen wij aangifte doen en dat kan wel even telefonisch vindt de politie !!!

Daarbij is deze aangifte uitvoeren en mogen doen nog steeds een burgerlijk grondrecht
en ik (Robbert Huijskens) heb teveel juridische corruptie gezien en meegemaakt!

Ik 'Robbert Huijskens’ ga nu niet te anekdotisch verhalen,
in uw systeem moet ik bekend zijn of uw systeem is een puinhoop.
Valse zedenzaak, valse kinderporno door/van Justitie, wapenverlof valselijk ingenomen, 
raad van discipline corrupt, hof van discipline slempers, medisch tuchtcollege gewonnen 
van Gerechtspsychiater, reclassering Noord Nederland gewonnen, Staatsecretaris en 
Minister van Justitie.
Van een strafrecht advocaat had ik bijna gewonnen ware het niet dat de leden van de 
Raad en het Hof zo corrupt waren.
HOUDT een keer ÓP met deze puinbakkerij!

Wij wensen een ordentelijke aangifte te doen die dan conform zo het juridisch hoort door 
het O.M. wordt beoordeeld,
wij houden u daarvoor verantwoordelijk.

Wij zetten deze e-mail on-line.
Lief zijn helpt niet.

R. Huijskens & C.A.M. van Velzen

Lindelaan 18
9342 PL EEN

(06 52 017771 (middag))


